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SAMMANFATTNING 

Inom ramen för den svenska skolans arbete ingår inte enbart att ge eleverna förutsättningar att 

uppfylla de kunskapsmässiga kraven. Uppdraget innefattar även att förbereda dem för livet 

efter skolan och ge dem förutsättningar att utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare. 

De styrdokument som finns för skolans verksamhet ger dock ingen tydlig bild av hur 

fostransuppdraget bäst förverkligas och det finns ett stort utrymme för egen tolkning.  

I denna forskningsöversikt presenteras och diskuteras fyra olika studier på hur den svenska 

skolan arbetar, eller kan arbeta, med detta fostransuppdrag. Syftet med denna studie är att ge 

en bild av vilka olika uppfattningar det finns om vad det demokratiska fostransuppdraget 

innebär samt undersöka hur situationen ser ut idag och vilka metoder som förespråkas för att 

förverkliga detta uppdrag. Det resultat vi har fått i våran studie visar på att det ej heller inom 

forskningen råder konsensus på hur uppdraget ska förverkligas. Resultatet visar även att 

forskarnas egen bakgrund och metodval påverkar både deras syn på demokratiuppdraget och 

även resultatet i deras studier. Vi fann dock att deliberativa undervisningsmetoder 

återkommande förespråkas som bra för att utveckla en demokratisk kompetens men även att 

det finns ett behov av vidare forskning. Främst ser vi att detta behov finns på de 

deltagardemokratiska aspekternas effekter, exempelvis elevråd och elevernas 

påverkansmöjligheter på undervisningen. 

 

Nyckelord: Det demokratiska fostransuppdraget, deliberativ undervisning, deltagardemokrati, 

elevinflytande, demokratiska värden, demokratisk kompetens
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KAPITEL 1. INLEDNING  

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 
värden. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga 
och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet.  
Skolverket 2006b 
 

Detta är en av formuleringarna i läroplanen för gymnasieskolan angående dess uppdrag att 

fostra demokratiska medborgare. Det demokratiska fostransuppdraget handlar om att utbilda 

medvetna och kompetenta samhällsmedborgare som utifrån demokratins ideal kan ta till sig 

och hantera den värdegrund och kunskap som det svenska samhället bygger på. En 

förutsättning för att lyckas med detta är att värdegrunden integreras i kunskapsmålen och att 

läroplanen i helhet bidrar till att överföra dessa värden till eleverna, och på så sätt förbereder 

dem att bli en del utav samhället. (Skolinspektionen, 2012:9) Trots den vikt som läggs vid 

detta uppdrag i läroplanen är det ett område som vi genom vår utbildning och våra 

erfarenheter från skolvärlden inte upplever har några tydliga direktiv och sällan integreras på 

ett medvetet sätt. Demokratiundervisningen riskerar därför att bli just undervisning om 

demokrati, där den demokratiska aspekten inte tillämpas i praktiken. 

Med anledning av detta vill vi undersöka hur demokratiundervisningen ser ut på skolorna och 

vilka metoder som kan användas för att ta tillvara på fostransuppdraget i skolan. Då 

formuleringen ”... utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt 

deltaga i samhällslivet” enligt vår mening är ganska diffus kan det vara svårt att hantera som 

lärare där ens uppdrag är så pass mångfacetterat och vår tes är att fokus lätt hamnar på att ta 

sig igenom det kunskapsmässiga stoffet utifrån kunskapskraven och att de grundläggande 

värdena kan hamna i periferin. 

1.1 PROBLEMBILD 

Den svenska skolan är uppbyggd kring en kunskapssyn som grundar sig i idén om att elevers 

lärande och utveckling främst sker i samspel med andra. Kunskapen utvecklas genom en 

ömsesidig kommunikation där eleverna har en central roll istället för att de endast ses som 

passiva mottagare av den kunskap som förmedlas av läraren. Genom att rikta fokus mot 

samtal och relationer där den sociala kontexten är med och påverkar förutsättningarna blir 

värdegrundsarbetet i skolan en uppgift som rör hela undervisningen. (Skolverket, 2000) 

Skolans värdegrundsuppdrag kan därför inte särskiljas från den övriga undervisningspraktiken 

och ses som ett isolerat arbete utan måste genomsyra hela skolans verksamhet. Av samma 



2 

 

anledning kan inte utvecklandet av demokratisk kompetens, som är en del av det 

värdegrundsuppdrag som ålagts skolan, särskiljas från kunskapsuppdraget utan dessa måste 

ske i samspel med varandra. (Skolverket, 2013a)  

Granskningen från Skolinspektionen (2012:9) visar dock på att skolans uppdrag ofta 

behandlas som separata delar där kunskapsutveckling blir en del, värdegrundsarbetet en annan 

och demokratifostran blir en tredje. Granskningen visar även på att skolor generellt är duktiga 

på att låta värdegrundsarbetet genomsyra hela verksamheten men att det sällan arbetas lika 

medvetet med det demokratiska medborgarfostrande uppdraget och att detta därför måste 

tydliggöras än mer i kunskapsmålen för att motivera eleverna. 

Elevers rätt till inflytande följde av FN:s barnkonvention från 1989 som fastslår att unga 

måste tas i beaktning vid beslut som påverkar dem vilket sedan skrevs in i läroplanen 1994. 

Emellertid har en undersökning om 14-åriga svenska elevers attityder till demokrati, 

International Civic and Citizenship Education Study, ICCS 2009, visat på att närmare 40 

procent av eleverna anser att läraren sällan eller aldrig belyser samhällsfrågor utifrån olika 

perspektiv och endast en tredjedel uppger att de uttrycker sina åsikter i klassrummet. 

(Skolverket, 2010). Den formella demokratin i form av klass- och elevråd är en annan viktig 

aspekt av demokratifostran. Inom detta område så har undersökningar visat att många 

gymnasielever har ett lågt förtroende för elevrådet och dess inflytandemöjligheter. Det 

upplevs som att de reella påverkansmöjligheterna är små då elevrådets inflytande inte rör 

viktiga eller meningsfulla frågor. (Skolverket, 2013b) 

Dessa utredningar ger indikationer på att det finns ett problem i fråga om hur det 

demokratiska fostransuppdraget ska förverkligas och även en diskrepans mellan teori och 

praktik. I styrdokumenten från Skolverket finns heller ingen tydlig definition av vilka kriterier 

som bör uppfyllas i demokratiarbetet. Därför är vi intresserade av att vidare undersöka 

attityder gentemot demokratiuppdraget och vilka praktiska omständigheter som spelar in i 

denna diskussion. 

1.2 SYFTE 

Syftet med denna studie är att genom en forskningsöversikt ge en bild av vilka olika 

uppfattningar det finns om vad det demokratiska fostransuppdraget innebär. Då 

styrdokumenten enligt vår mening är relativt diffust formulerade vill vi visa på olika sätt som 

forskningen tolkar de föreskrifter som finns i läroplan och skollag rörande demokratisk 
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fostran och utvecklande av elevernas demokratiska kompetens. Vidare vill vi även undersöka 

hur situationen ser ut idag och vilka metoder som förespråkas för att förverkliga 

demokratiuppdraget samt huruvida olika aspekter kan påverka elevernas förutsättningar att 

utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare.  

1.3 BAKGRUND  

DEN SENASTE DEMOKRATIUTREDNINGEN 

År 2000 offentliggjordes en statlig offentlig demokratiutredning (SOU 2000:1), som startades 

i syfte att belysa de utmaningar och möjligheter som det svenska folkstyret stod inför i början 

av 2000-talet. De skulle även utreda orsaker till minskat intresse för valdeltagande och lämna 

förslag på åtgärder för att öka medborgarnas politiska engagemang. Utredningens premiss är 

att den demokratiska staten är byggd på ett samhälle med en medvetenhet om 

moraluppfattningar och att det finns en gemensam värdegrund vilket är en av hörnstenarna i 

en trovärdig demokrati.  Demokratins människosyn bygger på en tilltro till varje enskild 

individs förmåga att lära av sina erfarenheter, förvärva kunskap och bilda egna uppfattningar. 

Genom såväl samhällets institutioner som den enskilde medborgarens argument och 

handlingar sprids demokratins värden och hållningar. 

Begreppet medborgaranda lyfts fram som en förutsättning för att bibehålla demokrati och 

kunna göra egna nyanserade överväganden. Denna medborgaranda är ett resultat av 

medborgardygder som kritisk rationalism, laglydighet och solidaritet vilka skapar basen för 

ett öppet samtalsklimat. Då kan olika intressen mötas och genom nyanserad diskussion skapa 

gemensamma överenskommelser i form av deliberativ demokrati. (SOU 2000:1) 

I utredningen framgår det tydligt att de typer av demokrati som framhålls för att öka det 

medborgerliga engagemanget är deltagandedemokrati och deliberativ demokrati. Av vikt i den 

politiska praktikens deltagande är en gemenskap präglad av ömsesidig tillit, jämlikhet och 

gemensamma intressen. Om det politiska deltagandet inte uppskattas eller ses som relevant 

beror det på att medborgarna inte har en verklig chans att påverka. För att öka det politiska 

intresset krävs alltså att medborgarna upplever att de har möjlighet till inflytande och att 

deltagandet är meningsfullt. Vidare lyfts de deliberativa kvalitéerna där betydelsen av 

argumentation och fria samtal är stor för demokratin. Genom dessa kan ett förtroende samt en 

övertygelse för demokrati skapas. Detta skapar i sin tur ett ramverk för fri diskussion mellan 

jämlikar. Denna typ av diskussion behövs i offentliga arenor, där opinioner bildas och 
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ifrågasätts. Att bara rösta räcker inte för demokratin, det är mellanvaltidens samtal och debatt, 

där gemensamma problem försöks lösas som är centralt för demokratin. (SOU 2000:1) 

DEMOKRATIUPPDRAGETS HISTORIA 

Under efterkrigstiden i mitten av 1940-talet dök tanken om demokratifostran upp i 

läroplanerna och allt sedan dess har det varierat hur mycket tonvikt som lagts vid 

fostransuppdraget.  

1946 års skolkommission arbetade bland annat fram två förslag som kom att influera skolans 

uppdrag på lång sikt. Dels formulerades ett förslag att skolans främsta uppgift skulle bli att 

fostra demokratiska medborgare och dels lades ett förslag om att ett nytt ämne, 

samhällskunskap, skulle skapas i syfte att utbilda eleverna i demokrati. Andra världskrigets 

effekter hade en stor roll i detta då en viktig del i förslagen var att motverka auktoritära 

rörelser som ansågs vara ett hot mot demokratin. (Skolverket, 2003) 

Under 1950- och 60-talen var skolans roll betonad på arbetskraftsproducering då demokratin 

kom att tas alltmer för given (Almgren, 2006). I Lpo 70 fanns därmed en konkurrenssituation 

med 1946 års skolkommissions fokus på demokratifostran och att lära ut ett kritiskt 

förhållningssätt, tolerans, samarbete och jämlikhet kontra arbetslivets krav på utbildad 

arbetskraft där dessa två uppdrag skulle verka parallellt (Skolverket, 2003). Det fanns en stark 

tilltro till den objektiva vetenskapen under denna period, vilken minskade under 1970- och 

80-talen då vetenskapen sågs som politiserad snarare än objektiv. Tilltron till vetenskapen 

sjönk vilket föranledde en återigen ökad betoning på demokratiuppdraget och även en 

uppmuntran av att ta till vara på olikartade åsikter. (Almgren, 2006)    

DEMOKRATIUPPDRAGET I LPF 94, LPO 94 OCH GY 11 

Dessa tankebanor som präglade 70- och 80-talen, med en minskad tilltro till vetenskapens 

objektivitet och synen på demokratiuppdraget som centralt, kom att mynna ut i de 

övergripande förändringar som den svenska skolan genomgick i början av 90-talet. Ett 

exempel är den decentralisering av huvudmannaskapet för skolan som var ett steg mot att 

försöka öka kvalitén och effektiviteten i verksamheten. (Almgren, 2006) 

En springande punkt för att decentraliseringen skulle komma till stånd och ge effekt var att 

det skapades utrymme för de enskilda skolorna att utvecklas utifrån sina lokala förutsättningar 

och omständigheter. Samtidigt behövde staten kunna garantera en likvärdig skola för alla 

vilket resulterade i införandet av övergripande nationella utbildningsmål som alla skolor ska 
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sträva efter att uppfylla. Mot bakgrund av dessa reformer utarbetades även nya kurs- och 

läroplaner för de olika skolformerna till följd av den nya idén om en mål- och resultatstyrd 

skola. Dessa kom att utformas på ett sätt som avvek en del från de tidigare. Den nya 

läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 och läroplanen för den obligatoriska skolan, 

Lpo 94, utgick från en ram av grundläggande värden som skulle genomsyra hela gymnasie-

skolan. Det demokratiska uppdraget i skolan utvidgades i och med detta till att inte enbart 

syfta till att lära eleverna om demokrati utan även att skolan i sig skulle fungera som en 

demokratisk institution.(Skolverket, 2003) 

Enligt Lpf 94 ska den svenska skolan vila på och utformas i enlighet med de demokratiska 

värden som samhället i övrigt bygger på och verka för att respektera alla människors lika 

värde. Den fastslår även att det inte är nog att enbart i undervisningen förmedla kunskap om 

dessa demokratiska värden. Den ska även ”… bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

utveckla elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i 

samhällslivet”(Skolverket, 2006b s.4). Detta gäller även för de obligatoriska skolformerna, 

med undantaget att kravet om att aktivt vilja delta i samhällslivet inte finns (Skolverket 

2006a) Det läggs även stor vikt vid att alla elever ska ha möjligheter att kunna påverka och 

vara delaktiga vid utformandet av undervisningen vilket sedan i Gy 11 (Skolverket, 2011) har 

breddats till att även innefatta utbildning och skolverksamhet. Det fastslås även genom 

skollagen (SFS 1985:1100) att alla som arbetar inom skolan ska verka för att främja 

demokratiska arbetsformer. Den nya läroplanen från 2011, Gy 11, genomsyras även den av en 

betoning på den demokratiska värdegrunden. Däremot skiljer den sig i vissa formuleringar 

från Lpf 94 där dessa har utvecklats och förtydligats än mer i Gy 11. Ett område som ges mer 

utrymme i Gy 11 kontra Lpf 94 är att utbildningen ska behandla ämnen som demokrati, etik, 

genus, kommunikation och miljö. Syftet är att på så sätt skapa förståelse hos eleverna om 

centrala faktorer som påverkar förutsättningarna för att skapa ett hållbart samhälle. 

(Skolverket, 2011) 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR  

1. Vilka uppfattningar finns det bland forskare om vad det demokratiska fostrans-

uppdraget innebär? 

2. Vilka forskningsmetoder används för att undersöka hur väl fostransuppdraget uppfylls 

i skolan? 
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3. Vilka undervisningsmetoder och ytterligare aspekter diskuteras som påverkansfaktorer 

gällande möjligheten att fullfölja fostransuppdraget? 

1.5 METODISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

LITTERATURSTUDIENS GENOMFÖRANDE  

LITTERATURSÖKNING 

Vi har genomfört både systematisk och manuell litteratursökning.  Den systematiska 

sökningen startade vi med för att se vilken forskning som fanns. Till en början använde vi oss 

av databaserna Unisearch, SwePub och DiVA Portal för att få en generell överblick. Vi valde 

att avgränsa oss genom att söka resultat från år 2000 då läroplanen från 1994 hade hunnit 

etablera sig. Till en början använde vi oss av sökorden demokrat*
1
 och undervis* vilket gav 

1003 träffar i Unisearch, 103 träffar i SwePub och 248 träffar i DiVA Portal.  

Detta ger oöverskådligt många sökträffar, varför vi behövde avgränsa oss ytterligare. Då mer 

omfattande forskning var av intresse för oss utgick vi ifrån doktorsavhandlingar och 

vetenskapliga rapporter, vilket fick ner mängden litteratur avsevärt till 83 träffar i Unisearch, 

26 träffar i Swepub och 75 träffar i DiVA. En utökning av sökningen gjordes och olika 

kombinationer av sökorden skol*, undervis*, demokrat*, fostran*, utbild* användes i syfte att 

täcka in alla resultat som skulle kunna tänkas vara av relevans. Några resultat var 

återkommande och således lämpliga som startpunkt för att sovra bland stoffet.  

Vi läste ”abstracts” från våra sökresultat för att avgöra om de var relevanta för vår 

forskningsöversikt. Ur denna sökning fann vi att tre av texterna, Deliberativ undervisning – en 

empirisk studie, Gymnasielärares syn på demokrati, kunskap och värderingar, samt 

Demokratisk kompetens – om gymnasiet som demokratiskola var relevanta för vårt syfte. 

Genom en manuell sökning med hjälp av dessa rapporter fann vi även Att fostra demokrater 

som är en del av vår litteraturstudie. Flera andra rapporter undersöktes, men flertalet tittade på 

andra aspekter som inte var aktuella i vårt fall och dessa kunde således uteslutas.  

                                                 

1
 Genom att använda en asterisk lämnas ändelsen öppen och gör därför risken att missa relevant litteratur mindre.  
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Bearbetning 

Vid bearbetningen av materialet gjordes ett analysschema i syfte att strukturera upp och 

kategorisera innehållet i källmaterialet, för att möjliggöra en syntetisering av respektive 

rapports innehåll. Frågorna som analysschemat utgick ifrån var följande:  

1. Vad lägger forskarna in i det demokratiska fostransuppdraget? 

 Hur definierar de läroplanens mål med demokratifostran? 

 Vilken demokratisyn utgår de ifrån? 

 Vilka frågeställningar och syfte har de? 

 Vilka aspekter betonar forskarna som centrala i fråga om elevernas möjligheter att 

bli demokratiska medborgare? 

2. Vilka metoder används i undersökningen? 

 Vad har de för urval och datamängd? 

 Vilken motivering ges till metoden? 

 Finns det skillnader i forskarnas bakgrund som påverkar deras metodval? 

 Finns det fällor med metoden? 

 Kopplar de ihop demokratiideal och undervisningsmetod? 

 Kopplar de ihop kunskap om och kunskap i demokrati eller är de separata delar? 

3. Resultat: Läget i skolan 

 Hur ser det ut och på vilket sätt påverkar det fostransuppdraget? 

 Vilka metoder förespråkas för att fostra demokratiska medborgare? 

 Vilka metoder förespråkas inte för att fostra demokratiska medborgare? 
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PRESENTATION AV KÄLLOR 

 

I matrisen ovan visas det källmaterial som använts för undersökningen. Tiina Ekman och 

Ellen Almgren har båda gjort surveyundersökningar på IEA Civic Education Study som 

genomfördes år 1999 på högstadiet med 14–15-åriga elever och år 2000 på gymnasiet med 

18-åriga elever. Almgrens avhandling publicerades 2006 och Ekmans 2007. Anderssons har 

använt sig av fältexperiment och enkäter i sin undersökning av gymnasielärare inom 

samhällskunskapsämnet, vilken publicerades 2012 och Johansson, Brogren och Petäjä 

publicerade 2011 sin rapport och har valt intervjuer som metod för att intervjua elever och 

lärare.  

AVGRÄNSNINGAR 

Endast svenska resultat var av relevans då vår undersökning rör den svenska skolan utifrån 

skolverkets styrdokument, varför vi använde svenska databaser och sökord. Eftersträvansvärt 

var litteratur som behandlar det demokratiska fostransuppdraget i stort och inte går in på 

specifika delar av det. En medveten sökning på olika typer av material samt olika 

metodologiska val gjordes då uppsatsen syftar till att ge en överblick över möjliga tolkningar 

av det demokratiska fostransuppdraget. Som tidigare nämnt var även litteratur av typen 

forskningsrapport att föredra, på grund av att de är vetenskapligt granskade och mer 

omfattande i omfång, vilket möjliggör en djupare analys av intresseområdet. 
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Då intresset är av aktuella resultat ville vi inte gå för långt bak i tiden vid granskningen av 

forskningsresultat, utan vi har avgränsat oss till rapporter som behandlar läroplaner från 1994, 

Lpf 94 och Lpo 94. Vi har inte funnit någon forskning som berör dagens läroplaner från 2011, 

men vi har gjort bedömningen att resultatet är tillämpningsbart även idag. Skolans 

fostransuppdrag är lika aktuellt i dagens läroplaner som de tidigare, och formuleringarna kring 

det har inte fått några meningsbärande skillnader. Grunden är i mångt och mycket detsamma 

och de största förändringarna i läroplanen från 2011 ligger främst i det språkliga där tidigare 

formuleringar som gått att uppfatta som aningen diffusa har utvecklats och förtydligats. 

Grunden för läroplanen för den obligatoriska skolan är i sak densamma som för 

gymnasieskolan men med skillnaden att hänsyn tas till elevernas ålder då samma ansvar och 

krav inte kan ställas eller utkrävas av dem. 

1.6 DISPOSITION 

Uppsatsen är uppdelad i tre stycken huvudkapitel där vi i det inledande kapitlet presenterar 

uppsatsens syfte och frågeställning, metod samt en kortare redogörelse för bakgrunden till det 

valda ämnet och dess problembild. I det andra kapitlet presenteras studiens resultat uppdelat i 

tre underkapitel. Först presenteras forskarnas utgångspunkter, därefter följer en redogörelse 

för deras metoder för att i den tredje delen redogöra för deras resultat. Kapitel tre inleds med 

ett sammanfattande resonemang utifrån frågeställningen följt av en mer övergripande analys 

av resultatet utifrån studiens syfte. I uppsatsens avslutande del kommer en kortare diskussion 

om denna studies begränsningar samt förslag på vidare forskning. 

1.7 TEORI OCH ANALYSBEGREPP 

Demokrati är ett brett begrepp som används flitigt och de flesta av världens länder är 

utformade utifrån ett demokratiskt styrelseskick, men exakt hur begreppet ska definieras och 

förstås är svårt och det finns ett flertal olika demokratiteorier med olika infallsvinklar. En av 

dagens mest ansedda statsvetare, amerikanen Robert A. Dahl har skrivit ett flera böcker om 

just demokrati och redogör i On Democracy (2000) för sin syn på demokrati och listar där 

dessutom fem kriterier vilka han anser måste uppfyllas för en demokratisk process. Även 

Skolverket refererar till Dahls kriterier då de beskriver demokrati i sin tidigare nämnda 

rapport från 2003.  
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Det första av Dahls kriterier är effective participation med vilket han menar att de som berörs, 

medlemmarna, måste ha lika möjligheter att göra sin röst hörd vid beslutsprocesser. Det andra 

kriteriet voting equality innebär att alla medlemmars röst måste väga lika tungt vid 

omröstningar. Enlightened understanding är det tredje kriteriet och syftar till att alla måste 

ges lika möjlighet att sätta sig in i och förstå frågan och vilka alternativa lösningar som finns 

samt dess konsekvenser. Det fjärde kriteriet är control of the agenda som innebär att alla ska 

ha en möjlighet att bidra till debattklimatet och föra upp frågor de anser relevanta på agendan. 

Det femte och sista kriteriet är inclusion of adults och innebär att alla berörda parter ska ha 

möjlighet att delta i beslutsprocessen och inkluderas i de ovanstående fyra kriterierna. (Dahl 

2000) 

Dahls fem demokratikriterier ses som grundläggande och alla olika demokratiteorier är mer 

eller mindre överens om att de fem kriterierna ska ingå. Vad som däremot kan variera är hur 

stor vikt de lägger vid de olika kriterierna och exempelvis allas reella deltagande kan av vissa 

ses som en utopi snarare än en möjlighet. (Skolverket, 2003) Utifrån vår läsning av 

forskningsmaterialet och styrdokumenten har vi funnit två demokratiteorier som vi finner 

extra framträdande i skolkontexten och därför valt att främst fokusera oss på i denna uppsats. 

Dessa är deltagardemokrati samt deliberativ demokrati och nedan följer en definiering av dem 

och förklaring till hur vi tolkat dessa i vår läsning, samt hur de är relevanta för vårt arbete. 

Deltagardemokratisk teori lägger stort fokus på människan som en social varelse. Den 

betonar att hon är beroende av att leva tillsammans med andra människor i en miljö präglad 

av tillit och jämlikhet. Teorin bygger på en mycket omfattande decentralisering som ställer 

höga krav på sina medborgare och ett aktivt deltagande ses snarare som en plikt än en 

rättighet. (SOU 2000:1) Almgren (2006) pekar i sin avhandling på några demokratiska värden 

som hon menar utvecklas genom den deltagardemokratiska processen. Bland annat nämner 

hon att deltagarna genom själva processen utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska 

former och genom erfarenheterna dessutom stärker sitt självförtroende för samt vilja till att 

delta i det demokratiska arbetet. Idén att eleverna inte bara ska ges teoretiska färdigheter utan 

även lära sig genom att göra återfinns även hos Skolverket. De skriver i en rapport att “genom 

att praktisera demokratiskt beslutsfattande och ansvarstagande är det tänkt att eleverna skall 

erhålla en praktisk erfarenhet av demokrati” (Skolverket 2001a, s. 23). Dessa deltagar-

demokratiska influenser i fostransuppdraget menar vi främst syns i arbetet med elev- och 
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klassråd eller liknande arbetsformer där eleverna ges en möjlighet att påverka innehållet i 

samt utformningen av undervisningen. 

Den deliberativa demokratiteorin tar ytterligare ett steg närmare medborgarna och framhåller 

det fria samtalets betydelse för demokratin. Demokratin bygger, enligt denna teori, på att det 

finns ett utrymme för medborgarna där de kan debattera och bilda opinion för att därigenom 

gemensamt finna lösningar som gynnar allmänheten. (SOU 2000:1) Samtalets roll i 

undervisningen har länge varit centralt inom pedagogiken och förespråkats av bland annat 

John Dewey och George Herbert Mead. Andersson (2012) refererar även till Jürgen Habermas 

som utvecklade en modell för deliberativa samtal genom att kombinera deliberativ 

demokratiteori och pragmatisk utbildningsfilosofi. Modellen bygger på ett grundantagande 

om att elevernas demokratiska värden och lärande utvecklas bäst genom diskussionen med 

andra. Det kan till exempel handla om att de utvecklar sin förmåga att lyssna till och 

respektera andras åsikter samt förbättra förmågan att redogöra för sina argument. 

De demokratiska värden som lyfts fram av Skolverket och som finns med i Gy11 är 

“människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor” (Skolverket, 2011 

s.5). Utöver dessa kommer vi här även räkna in förmågor som ett ökat socialt kapital, 

samtalskompetens, ökat politiskt intresse samt självförtroende som en del av de demokratiska 

värdena. Anledningen till detta är att de ligger i linje med skolans övergripande mål och att 

dessa har betonats som centrala för den demokratiska kompetensutvecklingen i den forskning 

vi har läst. 

Demokratisk kompetens definieras av Skolverket som förmågan att kunna reflektera kring och 

förhålla sig till de demokratiska värdena, kunna ta ställning i olika frågor och motivera detta 

samt förstå och ta till sig andras ståndpunkter. Till demokratisk kompetens räknar de även 

förmågan att kunna påverka och delta i demokratiska beslutsprocesser, det vill säga att det 

även krävs kunskaper om demokrati och veta rättigheter och skyldigheter som kommer med 

rollen som en demokratisk medborgare. (Skolverket 2001b) 

Utifrån ovanstående demokratiteorier grundar sig skolans demokratiska undervisnings-

metoder, vilka ska generera ökad demokratisk kompetens. Olika undervisningsmetoder föds 

ur olika demokratiteroetiska hållningar och nedan har vi konstruerat en matris som fångar 

essensen av dessa där deltagande är kopplat till deliberativa samtal och påverkan är kopplat 
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till en deltagardemokratisk utgångspunkt. Matrisen kommer att användas som ett redskap för 

analys av litteraturen. 

 

Matrisen har tagits fram genom kategorisering av de olika delarna av skolans 

demokratiuppdrag i styrdokumenten. Då demokratifostransmålen nås på ett fullgott sätt 

placeras undervisningen i rutan ”hög påverkan, högt deltagande”. Matrisen kommer att 

användas för att dels undersöka vad forskarna lägger in i demokratifostransbegreppet samt 

vad de undersöker och dels vad deras forskningsresultat visar.  

Hög påverkan innebär att eleverna har väl fungerade klass- och elevråd där det finns goda 

möjligheter att påverka upplägg för exempelvis undervisningsformer och material, vilken 

pedagogik lärarna ska arbeta utifrån och vara med att påverka undervisningsstoffet.   

Låg påverkan innebär att klass- och elevrådet fungerar dåligt eller att eleverna saknar direkta 

möjligheter till att framföra åsikter och påverka det övergripande arbetet, miljön och 

upplägget i skolan. 

Högt deltagande innebär ett öppet klassrumsklimat som inbjuder till diskussion, ifrågasättande 

och debatt där eleverna har en aktiv roll i undervisningen. Läraren fungerar som en moderator 

med uppgift att se till så att alla får en möjlighet att delta samt driver diskussionen framåt. 
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Lågt deltagande innebär att själva innehållet som tas upp på lektionerna och den dagliga 

undervisningen styrs av läraren. Lektionerna inbjuder sällan till diskussion utan utgår hela 

tiden från läraren och ser denne som den med alla de rätta svaren med syftet att förmedla 

dessa till eleverna. 
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KAPITEL 2. FORSKARNAS RESULTAT 

2.1 FORSKARNAS DEMOKRATIUPPFATTNINGAR 

 

Matrisen är avsedd att fånga upp de relevanta delarna av respektive forskares 

demokratiuppfattningar och var de vill lägga tonvikten i sina undersökningar. Det är alltså 

deras egna tolkningar av styrdokumenten och tidigare forskning som presenteras nedan och 

resultaten från deras egna undersökningar presenteras i resultatdelen 2.3. 

STUDIERNAS UTGÅNGSPUNKT OCH MOTIVERING 

Skillnaden mellan de olika forskarnas utgångspunkt är högst relevant för deras studier. Dels 

då det bidrar till en vidare förståelse av hur de ser på skolans demokratiska fostransuppdraget 

samt även, av förklarliga skäl, påverkar resultatet i studierna. Andersson (2012) utgår ifrån det 

deliberativa samtalet, Almgren (2006) studerar elevernas politiska kunskaper, Ekman (2007) 

utgår från om skolan har betydelse för elevers framtida samhällsengagemang och Johansson, 

Brogren och Petäjä (2011) studerar enskilda lärares hållningars påverkan på undervisningen.  

Andersson (2012) pekar på att det finns en utbredd bild av att utbildning och undervisningens 

form har en signifikant betydelse för elevernas politiska intresse, engagemang och kunskaper. 

Dock finns det även kritiska röster mot detta som hävdar att det politiska intresset och 

deltagandet endast ökat marginellt trots att utbildningsnivån har ökat, utbildningarna har blivit 



15 

 

längre och att det blivit ett ökat fokus på demokratisk medborgarfostran. Han har mot 

bakgrund av dessa motsättningar inom tidigare forskning tagit utgångspunkt i den deliberativa 

undervisningen och huruvida denna typ av undervisningsformat ökar elevers demokratiska 

kunskaper och demokratiska värden. Detta då det inom den deliberativa demokratiteorin finns 

det ett antagande om ett kausalt samband där deliberativa samtal skapar bättre och mer 

kunniga demokratiska medborgare. Antagandet lyfts ofta av teoretiker inom olika vetenskaper 

som ett argument för att deliberativa samtal bör få större plats i undervisningen.  

Almgrens (2006) avhandling tar avstamp i att undersöka de politiska kunskaperna hos elever 

och hon hänvisar till såväl nationella som internationella undersökningar som pekar på att det 

politiska kunskapsläget hos svenska medborgare är lågt. Detta är problematiskt då kunskapen 

ses som kärnan till demokratisk kompetens.  I likhet med Andersson undersöks även huruvida 

demokratiska arbetsformer leder till positiva effekter. Skillnaden är att Almgren i huvudsak 

avser att undersöka effekten på kunskap där Andersson undersöker de mer normativa 

demokratiska värdena. Intresseområdet för Ekmans (2007) avhandling är i huvudsak att 

undersöka om skolan lyckas med uppdraget att fostra demokratiska medborgare hos olika 

elever, och utifall skolan kan stärka elevernas vilja att aktivt delta i samhällslivet. En 

ytterligare del avser att undersöka om faktorer som social bakgrund eller andra tidigt 

förvärvade egenskaper spelar en avgörande roll elevers attitydskillnader och i huruvida skolan 

lyckas med sitt fostransuppdrag.  

Johansson, Brogren och Petäjä (2011) har sin utgångspunkt i politisk didaktik inom 

samhällskunskapsundervisningen i sin rapport om demokratifostran. Det har ofta påpekats av 

lärarstudenter att det finns ett begränsat utbud av didaktiklitterattur inom ämnet, som i sig är 

komplext och mångfacetterat. Tonvikten i ämnet har förändrats mycket över tid, på grund av 

skiftande politiska ambitioner, mellan den normativa och empiriska kunskap som ämnet ska 

förmedla. Syftet med deras rapport att öka förståelsen om hur lärare utvecklar sin kompetens 

och reflektion kring utformandet av undervisningen rörande demokrati och värdegrund. Det är 

parametrar vilka i sin tur påverkar elevernas demokratiuppfattning. 

Ekman (2007) hänvisar till ett flertal forskare och en rapport från skolverket då hon 

presenterar att det finns många olika tolkningar om vilka önskvärda kvalitéer en god 

medborgare besitter. Det råder däremot en samstämmighet hos forskare i att väl befästa 

kunskaper om demokratins principer och samhällsfrågor är önskvärt.  
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Deliberativa samtal har på senare tid lyfts fram som en förebild, men många lärare har uttalat 

att det inte finns tid för djupare diskussioner. Deltagardemokratiska aspekter inom 

elevinflytande återfinns i styrdokumenten, men det saknas forskning på både det informella 

och formella inflytandets effekter på demokratiska kunskaper. Då enskilda skolor har frihet att 

utforma det elevdemokratiska arbetet så finns det skäl att fråga sig om det finns skillnader 

mellan olika områden och skolor. Med bakgrund mot detta har Ekman utgångspunkten i sin 

avhandling. Andersson (2012) poängterar även att det finns en liten mängd forskningsbaserad 

evidens som påvisar det positiva sambandet mellan deliberativ undervisningsmetod och dess 

effekter på elevernas demokratiska värderingar. Trots denna brist så finns det en stor tillit till 

sambandet. Därför undersöker Andersson sambandet mellan deliberativ undervisningsmetod 

och dess antagna positiva effekt på elevers demokratiska värden. 

VAD ÄR DEMOKRATIFOSTRAN? 

Andersson (2012) menar att skolans kunskapsuppdrag och demokratiska uppdrag inte behöver 

hanteras som två separata delar i skolan, utan de kan båda förenas i undervisningen. 

Förutsättningen för demokratisk kompetens ser han som de demokratiska värden vilka 

deliberativ undervisning ger. Med andra ord kommer elevernas demokratiska kompetens som 

följd av en välfungerande deliberativ undervisning. Almgren (2006) anser att läroplanen har 

en generell hållning gällande demokratifostran, vilket öppnar upp för egna tolkningar för vad 

dessa begrepp innefattar. Hennes tolkning är att de demokratiska värdena står högre i prioritet 

i förhållande till den politiska kunskapen.  Hon menar likt Andersson att de inte behöver stå i 

konflikt med varandra. Med hänvisning till en utbredd hållning hos demokratiteoretiker menar 

hon dock på att kunskaper om demokrati, den politiska kunskapen, är kärnan i att kunna verka 

demokratiskt till skillnad från Andersson och hans åsikt att demokratiska värden ger 

demokratisk kompetens.  

Ekman (2007) skiljer sig från Andersson och Almgren då hon menar att de demokratiska 

kunskaperna utvecklas sida vid sida med demokratiskt självförtroende som tillsammans 

skapar demokratisk kompetens. Med demokratisk kompetens åsyftas det demokratifostrande 

uppdraget att främja elevers kunskaper om och intresse för ett aktivt samhällsdeltagande och 

hon betonar även vikten av att utveckla ansvarskännande människor i detta uppdrag. Genom 

utveckling av den demokratiska kompetensen kan detta uppdrag nås. Hon menar att 

kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget är en integrerad helhet, vilket även Andersson 

gör.  
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Johansson, Brogren och Petäjä (2011) gör till skillnad från ovanstående tre rapporter inte 

några egna tolkningar av vad grunden till att uppfylla det demokratiska fostransuppdraget är. 

De tar däremot upp att det inte är ovanligt att kunskap och kunskapssyn lyfts som en viktig 

del för förståelsen av demokrati vid diskussion om politisk teori och demokratiteori. När det 

gäller kunskapsbegreppet gör de en distinktion mellan tre kunskapsteoretiska synsätt 

innehållande två extremer. Dels kunskapsteoretisk empirism där läraruppdraget syftar till att 

förmedla och lära ut kunskap och dels ett synsätt kopplat till både empirism och rationalism 

där kunskap skapas genom handling. Exempel på detta är att genomföra rollspel eller att låta 

eleverna undersöka saker på egen hand. Det tredje synsättet är en kombination av dessa två. 

VIKTEN AV ELEVERNAS PÅVERKAN OCH DELTAGANDE 

Almgren, Andersson och Ekman har som tidigare nämnts egna ståndpunkter och teser kring 

hur saker och ting är och bör vara. Johansson, Brogren och Petäjä ställer sig utanför det och 

förhåller sig rent objektivt utifrån deras respondenters svar. Därför faller det sig naturligt att 

redogöra för deras svar efter en jämförelse av övriga rapporter under denna punkt. 

Att elevernas aktiva roll i skolan främjar den demokratiska kompetensen är ett antagande som 

styrdokumenten på alla nivåer gör (Skolverket 2006a, Skolverket 2006b, Skolverket 2011). 

Det finns emellertid skillnader i hur forskningen ser på den rollen. Ekman (2007) menar att 

det är centralt att ge eleverna ansvar och möjligheter att påverka utbildningen, samt att som 

lärare ha ett demokratiskt förhållningssätt och visa respekt för eleven för att stärka elevernas 

kompetens. Andersson (2012) framhåller istället betydelsen av elevers påverkan 

utifrån deliberativa undervisningsformer. Han hänvisar i sin argumentation till flertalet 

demokratirapporter gjorda av Skolverket, Utbildningsdepartementet och Ungdomsstyrelsen i 

början av 2000-talet. De tar upp det deliberativa samtalet som ett ideal att arbeta utifrån inom 

skolan, då det öppnar upp möjligheter för att framgångsrikt fostra demokratiska medborgare.  

Almgren (2006) lyfter både Ekmans och Anderssons argument då hon argumenterar för att 

politisk kunskap inte är allt. Denna måste även byggas på med mer deliberativt hållna 

kvalitéer såsom förmågan att diskutera och resonera, att ha en vilja att delta och att vara 

engagerad i gemensamma principer. Hon nämner även deltagardemokratiska aspekter såsom 

att skolans miljö ska präglas av demokrati där eleverna har stor påverkansmöjlighet över 

skolans verksamhet. Då elevernas första möte med demokrati sker i skolan så är det högst 

väsentligt att denna miljö präglas av demokrati. Dock så understryker hon återigen att det 



18 

 

finns ett överordnat kunskapskrav hos demokratiska medborgare, som är kärnan i alla 

demokratimodeller.  

Andersson (2012) menar att det deliberativa samtalets politiska diskussioner antas starta i en 

sakfråga och vidgas till fler politiska frågor, vilket leder till djupare förståelse för politikens 

mekanismer. Även ett större politiskt självförtroende och en benägenhet att engagera sig i 

politiska frågor utvecklas. Han tar upp demokratiska värden som utvecklas i samtalet, bland 

andra samtalskompetens, mindre egenintresse i gemensamma frågor och politiskt 

självförtroende Ekman (2007) är inne på samma spår och betonar starkt det politiska 

självförtroendet som skapas ur elevinflytande, då ett gott självförtroende påverkar attityder, 

beteenden och motivation hos eleven. I förlängningen skapar elevinflytandet och 

ansvarstagandet i klassrummet ett politiskt självförtroende och målet om aktivt deltagande i 

samhällslivet har möjlighet att uppfyllas. Almgren (2006) refererar till ett antagande om att 

den inre skoldemokratins utformning och elevernas inflytandemöjligheter påverkar hur de 

verkar i demokratiska sammanhang utanför skolan och även deras kunskaper. Hon hänvisar 

till ett remissyttrande från Barnombudsmannen (SOU 1996:22) som ger uttryck för att en 

upplevd maktlöshet hos eleverna är ett åsidosättande av mänskliga rättigheter och behov, 

vilket har en negativ effekt på elevers inlärning och det försvårar elevernas demokratiska 

fostran. 

Johansson, Brogren och Petäjäs (2011) begreppsapparat skiljer sig från övriga forskare 

gällande användningen av demokratibegreppet. De grundsyner de utgår ifrån är valdemokrati 

och deltagardemokrati. De lyfter att även om det finns andra demokratisyner så ser de ovan 

nämnda som paraplybegrepp där exempelvis elitdemokrati går under valdemokrati och 

deliberativ demokrati har mycket gemensamt med deltagardemokrati.  Detta är intressant då 

Almgren, Andersson och Ekman skiljer på just deltagardemokrati och deliberativ- eller 

samtalsdemokrati. Kopplat till elevinflytande och undervisning så tar Johansson Brogren och 

Petäjä upp valdemokrati tillsammans med lärarcentrerad undervisning och lärande om 

demokrati, och deltagardemokrati tillsammans med all politisk diskussion. 

I uppsatsens teori- och analysbegreppsavsnitt har vi definierat deltagardemokrati utifrån 

elevernas påverkan på formen och innehållet av undervisningen vilket i stora drag 

samstämmer med övriga forskare. Johansson, Brogren och Petäjä skiljer sig åt på denna punkt 

men då deras definitioner av begreppen går att applicera på vår förståelse kommer vi 

hädanefter att utgå från vår definition vid diskussion av deras resultat. 
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UTBILDNINGENS LIKVÄRDIGHET 

Samtliga forskare lägger vikt vid att problematisera likvärdighetsmålet i skollagen som 

uttrycker att ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform … 

oavsett var i landet den anordnas." (SFS 2010:800)                 

Almgren (2006) använder begreppet ovidkommande faktorer som syftar till kön, etnicitet och 

socioekonomisk bakgrund i fråga om utbildningens likvärdighet. Dessa aspekter återkommer i 

flera av de övriga rapporterna med varierande tyngd. Gemensamt är dock att dessa faktorer 

ses som relevanta variabler då det talas om huruvida det finns en likvärdighet mellan och i 

skolor och att de undersöks med utgångspunkt i jämförelser om demokratifostran mellan 

studie- och yrkesförberedande program. Johansson, Brogren och Petäjä (2011) skiljer inte på 

pojk- och flickdominerade yrkesförberedande program, men de jämför könsaspekten utifrån 

lärarna istället. Ett exempel som Ekman (2007) tar upp är att det finns en diskrepans mellan 

styrdokument och skolans praxis där yrkesförberedande program har mer lättförståeliga och 

vardagsnära kursböcker. Detta pekas ut som ett problem för likvärdigheten då det riskerar att 

öka de kunskapsmässiga skillnaderna mellan de olika typerna av program. 

De skillnader i exempelvis studiernas utgångspunkter och författarnas förståelse av vad som 

ligger i det demokratiska fostransuppdraget som presenterats ovan påverkar även val av 

forskningsmetod. Detta då olika metoder lämpar sig olika bra för olika syften. 
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2.2 FORSKARNAS METOD 

 

Matrisen ovan ger en översiktsbild över de undersökta studiernas syfte, metod och 

motiveringar till valda metoder. En djupare förklaring av dessa följer nedan. 

STUDIERNAS SYFTE 

Syftet med undersökningen av Johansson, Brogren och Petäjä (2011) är att beskriva lärares 

demokrati- och kunskapssyn samt värdeuppfattningar, deras konkreta arbete med demokrati 

och värdegrundsfrågor samt att analysera i hur stor utsträckning dessa korrelerar med 

varandra. Detta finner de intressant då lärarna har stora påverkansmöjligheter på elevernas 

demokrati- och värdesyn då de värderingar som eleverna får med sig från skolan är något som 

de tar med sig vidare ut i samhällslivet efter skolan. Andersson (2012) är inne på samma linje 

men har mot bakgrund av resultaten i bland annat Ekmans och Almgrens studier valt att rikta 

fokus främst mot deliberativ undervisning. Anderssons syfte är att via en empirisk studie 

undersöka om det finns ett samband mellan deliberativ undervisning och ökade kunskaper 

samt demokratiska värden bland eleverna. 
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Syftet till Almgrens (2006) avhandling är att undersöka hur väl den svenska skolan fullföljer 

de grundantaganden och mål som finns i styrdokumenten rörande demokratisk kompetens. 

Dels genom att titta på hur väl skoldemokratin bidrar till detta fostrande samt även hur 

likvärdig denna demokratfostran är. Ekmans (2007) huvudfokus är hur väl skolan skapar goda 

attityder för att vara delaktig i samhället och hon undersöker även på de stora 

attitydskillnaderna som finns bland elever. Syftet är att undersöka om dessa attitydskillnader 

är ett resultat av olikheter i skolors demokratiarbete mot olika gymnasieprogram eller om det 

beror på initiala skillnader mellan ungdomar som grundar sig i hemförhållanden. 

FORSKNINGSTEKNIK  

Forskningsteknikerna bland de studier som vi har tittat på är varierande där Andersson (2012) 

har gjort en fältexperimentell studie med dels före- och efterenkäter samt experiment- och 

kontrollgrupper. Johansson, Brogren och Petäjä (2011) har använt sig av halvstrukturerade, 

kvalitativa forskningsintervjuer och utgått från en normativ givet-att-analys där de 

problematiserar och jämför svar på normativa frågor. Almgren (2006) och Ekman (2007) har i 

sin tur båda utgått från så kallade surveyundersökningar där de använt sig av resultaten från 

de svenska delarna av en större internationell studie, IEA Civic Education Study som 

genomförts av the International Association for the Evaluation of Educational Achivement 

(IEA). Vad som skiljer dessa två åt är däremot hur de har använt sig utav materialet och vad 

de har tittat på. Ekman (2007) utarbetade en tvåstegsmodell för sin analys där hon i det första 

steget tittade på hur 18-åriga gymnasieelevers demokratiska kompetens främjas av 

elevinflytande och lärandemiljö. I det andra steget undersöka hur deras demokratiska 

kompetens påverkar attityderna gentemot ett aktivt politiskt medborgarskap. Almgrens (2006) 

studie utgick från en trenivåanalys där variablerna elever, klasser och skola studerades. 

Utmärkande för Almgrens studie är även att den undersöker 14- och 15-åriga högstadieelever. 

METODERNAS BEGRÄNSNINGAR OCH MOTIVERINGAR 

Både Ekman och Almgren motiverar sina undersökningsmetoder med att det är möjliggör 

chansen att dra generella slutsatser. Genom att använda surveyundersökningar med ett stort 

material finns det tillräckligt mycket att gå på för att kunna generalisera resultatet. Vid 

kvalitativa undersökningar är det ett mer begränsat material som finns att tillgå. (Almgren 

2006, Ekman 2007) Surveyundersökningar av dessa slag medför dock vissa begränsningar 

och Almgren (2006) lyfter bland annat att det finns fler variabler som kan spela in än de som 

tas upp och ett vanligt förekommande problem, nämligen bortfall av olika slag.  
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Bortfallet kan till exempel bero på att några av de tillfrågade inte besvarar enkäten alls, inte 

vet svaret på en fråga, slarvar eller ger ett svar som inte går att omtolka till en kontinuerlig 

skala. Till den senare kategorin hör exempelvis vet ej-svar. Ekman (2006) nämner även ett 

annat problem med denna typ av undersökningar. Det optimala för att undersöka hur 

värderingar och beteenden formas är att studera individerna under en längre tid men här 

bygger slutsatserna på resultat från endast ett mättillfälle.  

Detta är även någonting Andersson (2012) kritiserar Almgren och Ekman för.  Han menar att 

det i deras studier inte kan uteslutas att sambandet kan vara det motsatta till vad deras resultat 

visar på. Det är bland annat mot bakgrund av detta som Andersson motiverar sitt val av en 

fältexperimentell studie då dessa är att föredra för att pröva kausala samband. Vidare 

motiverar Andersson valet av forskningsteknik med att det via en experimentell design går att 

säkerställa en bra variation för variabeln undervisningsform. Genom att han själv planerar upp 

undervisningsmomenten för både den deliberativa och lärarcentrerade undervisningen går det 

säkerställa att undervisningen också följer de teoretiska riktlinjer som finns för respektive 

metod. 

Johansson, Brogren och Petäjä (2011) lyfter två metodologiska svårigheter deras ansats. Den 

första är problematiken i att påvisa sambandet mellan människors tänkande och handlande då 

det kan vara svårt att klarlägga vilket som styr vad. Ett andra problem de nämner är det svåra i 

att utforska relationen mellan synsätt och värderingar. De är även noga med att påpeka att de 

inte har för avsikt att dra några generella slutsatser gällande samband mellan synsätt och 

praktik. Istället menar de att deras studie endast har för avsikt att visa på eventuella samband 

och att den snarare bör ses som en första forskningsansats som lägger en metodologisk grund 

för vidare forskning och de pekar även ut möjliga fördjupningar att göra vidare 

undersökningar kring. De tillägger även att de endast utgår från respondenternas utsagor och 

dessa inte behöver överensstämma med hur det faktiskt sett ut i verkligheten.  

Även Andersson (2012) lyfter med försiktighet fram sina resultat och menar att allt för stora 

slutsatser inte ska dras utifrån dem. Istället efterlyser också han fler liknande studier på 

området för att det med säkerhet ska gå att uttala sig om huruvida deliberativa samtal som 

undervisningsform är att föredra framför andra undervisningsformer. Anledningen till detta, 

enligt Andersson själv, är att han endast använde sig utav en kontrollgrupp som helt 

fokuserade på lärarcentrerad undervisning. Experimentgruppen å andra sidan inriktade sig helt 

på de deliberativa samtalen i undervisningen och han menar då att det inte finns någon garant 



23 

 

för att det är just den deliberativa undervisningsformen som är den avgörande faktorn. De 

positiva effekter som uppmättes skulle även kunna bero på att det var en ovanligt och ny 

undervisningsmetod vilket motiverade eleverna att prestera bättre. 

FORSKARNAS MATERIAL  

I Anderssons (2012) studie ingår 274 elever och nio lärare från kommunala skolor i 

Göteborgsregionen och den består av fyra delstudier varav tre genomfördes på olika 

gymnasieskolor och den fjärde på vuxenutbildningen. Att den genomfördes på kommunala 

skolor motiverar Andersson med att cirka 80 procent av de svenska gymnasieeleverna går i en 

kommunal skola och att det därav var mest relevant att titta på dessa och inte på fristående 

skolor. På gymnasieskolorna genomfördes studien både på studieförberedande program, 

samhällsvetarprogrammet, och på yrkesförberedande program, byggprogrammet samt florist- 

och djurvårdsprogrammet. Valet av de olika yrkesförberedande programmen gjordes för att 

både få med ett pojkdominerat program samt ett flickdominerat program. Studien 

genomfördes inom kursen Samhällskunskap A som innan skolreformationen var på 100 poäng 

och obligatorisk för alla gymnasieprogram. Att valet föll på just samhällskunskap var dock 

inte givet då deliberativ undervisning ses som tillämpbar inom alla ämnen. Andersson utgick 

från antagandet att om det inte gick att påvisa ett samband mellan undervisningsform och 

demokratiska värden inom samhällskunskapsämnet så är det även högst osannolikt att ett 

sådant resultat skulle existerar inom ett annat ämnesområde. 

I studien av Johansson, Brogren och Petäjä (2011) ingår tolv stycken samhällskunskapslärare, 

jämt fördelat mellan kvinnor och män, och även med variation på om deras huvudsakliga 

undervisning ägde rum i studieförberedande eller i yrkesförberedande klasser. 

Urvalsprocessen har även styrts av att de inte ville ha med lärare som de hade någon tidigare 

koppling till eller några subjektiva experter, det vill säga lärare som själva forskar eller har 

forskat på området alternativt är drivande i andra didaktiska projekt. Någon mer djupgående 

redogörelse för hur urvalsprocessen gått till och eventuella avgränsningar som gjorts ges inte. 

Almgren (2006) studerade 6098 grundskoleelever i årskurs åtta och nio från 150 olika skolor 

runt om i Sverige. Valet av skolor gjordes av Skolverket genom ett stratifierat slumpmässigt 

urval. Anledningen till att urvalet var stratifierat motiverades med att de ville säkerställa att de 

fick med vissa extra intressanta skolor. Bland urvalskriterierna fanns krav på att få med ett 

någorlunda jämt antal skolor från storstäder, förorter, andra städer samt från landsbygden. Vid 

urvalsprocessen såg de även till att få med en extra stor del invandrartäta skolor samt 
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friskolor. Av de 150 utvalda skolorna valde 138 stycken att delta i studien. På skolorna 

gjordes sedan ett slumpmässigt urval av en klass från årskurs åtta respektive årskurs nio. 

Svarsfrekvensen på de skolor som valde att delta i undersökningen låg på ett genomsnitt på 92 

procent och om även de skolor som valde att inte delta inkluderas hamnade bortfallet på 15 

procent. Som tidigare nämnt bygger Ekmans, likt Almgrens, studie på material insamlat av 

Skolverket i samband med det svenska deltagandet i en mer övergripande internationell studie 

av IEA.  

Ekmans studie bygger på material insamlat år 2000 och i den ingår 2645 18-åringar, varav 

åtta procent är utlandsfödda och 54 procent flickor, från 94 olika svenska gymnasieskolor. Det 

geografiska urvalet av skolor gjordes utifrån tre kategorier; storstäder, förortskommuner och 

små till medelstora kommuner. Eleverna valdes även utifrån om de gick ett studie-

förberedande program, ett pojk- eller flickdominerat yrkesförberedande program alternativt 

övrigt yrkesförberedande program. Till övriga yrkesförberedande program räknades de som 

inte gick att kategorisera som flick- eller pojkdominerat. Ekman tar även upp att andelen 

studieförberedande elever i undersökningen är överrepresenterade sett till den reella 

fördelningen av yrkes- och studieförberedande program, dock utan att ge någon ytterligare 

motivering eller förklaring till varför. (Ekman 2007)  
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2.3  FÖRESPRÅKADE METODER 

 
 

Tabellen ger en övergripande bild av resultaten i de studier vi har undersökt för att tydliggöra 

skillnader och likheter i deras syn på deliberativ och deltagardemokratisk undervisning samt 

vilka faktorer som påverkar elevernas förutsättningar att utveckla en demokratisk kompetens. 

VAD PÅVERKAR FOSTRANSUPPDRAGET? 

Den svenska skolan skall enligt styrdokumenten präglas av jämlikhet och likvärdighet, det vill 

säga att alla elever ska erbjudas en likvärdig utbildning och ges samma förutsättningar och ha 

samma möjligheter att uppnå skolans målsättning. Vid en läsning av det forskningsmaterial 

som vi har tagit del av blir det dock uppenbart att detta inte riktigt stämmer utan att faktorer 

som elevernas kön, etniska och socioekonomiska bakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå 

påverkar deras skolresultat.  

Almgren (2006) lyfter fram segregationen som en av de främsta förklaringsfaktorerna och 

menar att den är det främsta hotet mot en likvärdig utbildning. Även Ekman tar upp 

ojämlikheten i den svenska skolan och menar att hennes studie visar på att det skiljer sig 
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mycket i elevernas förutsättningar för att utveckla en demokratisk kompetens redan när de 

påbörjar gymnasiet.  

Gymnasievalet påverkas mycket av elevernas kognitiva förmåga, inställning till politiken och 

deras sociala bakgrund och därav kan eleverna på de studieförberedande programmen antas 

ha högre demokratisk kompetens redan från början. (Ekman, 2007) Resultaten i både 

Almgrens och Ekmans studier visar på att skolan sedan snarare bidrar till att förstärka 

skillnaderna i den demokratiska kompetensen då skolans lärandemiljö och undervisnings-

former främst gynnar elever från hem med högutbildade föräldrar eller på de 

studieförberedande programmen. (Almgren 2006, Ekman 2007) Denna slutsats går det även 

att finna stöd för i rapporten av Johansson, Brogren och Petäjä (2011) och de menar att skolan 

rustar eleverna till ett A- och B-lag gällande demokratisk kompetens genom att lärarna 

anpassar material, undervisningsmetod och innehåll utifrån om eleverna går ett 

yrkesförberedande eller studieförberedande program. 

Andersson (2012) lyfter även han i sin avhandling upp de ökade skillnaderna i elevernas 

demokratiska kompetens beroende på om de går ett studieförberedande- eller 

yrkesförberedande program. Bland annat så refererar han till en studie av Persson och 

Oscarsson vilken visade att det sedan reformationen av gymnasieskolan 1994 har skett en 

negativ utveckling av de yrkesförberedande elevernas demokratiska kunskaper trots ett ökat 

antal undervisningstimmar, vilket brukar kallas deltagarparadoxen. 

DELIBERATIV DEMOKRATI 

All forskning vi har studerat diskuterar olika undervisningsmetoder i relation till 

demokratifostran, men vissa har mer av en beskrivande karaktär och andra är mer värderande 

och tar en tydlig ställning för eller emot olika metoder. Återkommande i alla fyra studierna är 

främst den deliberativa undervisningen och vilka möjligheter och positiva effekter som 

kommer med den. Däremot varierar uppfattningen om hur den ska, eller bäst bör användas. 

Johansson, Brogren och Petäjä (2011) är de som, vilket tidigare nämnts, håller sig mest 

objektiva i förhållande till undervisningsmetoderna och presenterar i sin studie endast de 

intervjuade lärarnas olika undervisningssätt utan att lägga något värde i dessa. Resultatet 

visade att hälften av alla tillfrågade lärare främst förespråkade en lärarcentrerad 

katederundervisning, medan den andra halvan förespråkade en varierande grad av deliberativ 

undervisning.  
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Ekman (2007) ställer sig i sin studie både positiv och negativ till användandet av deliberativ 

undervisning och fann att den har goda effekter på de studieförberedande 

gymnasieprogrammen. På yrkesförberedande program, då främst de pojkdominerande, visade 

den sig istället ha en negativ effekt och hon menar att en mer traditionell lärarcentrerad 

undervisning är att föredra. Intressant i relation till detta är resultatet i Anderssons (2012) 

studie som istället visar på det motsatta, där eleverna på de yrkesförberedande programmen är 

de som gynnas mest av den deliberativa undervisningsmetoden för utvecklande av både 

kunskaper och demokratiska värden. På de studieförberedande programmen gick det däremot 

inte att se någon fördel med den deliberativa undervisningen kontra den lärarcentrerade utan 

de uppvisade ett likvärdigt positivt resultat. Almgren (2006) lyfter också i sin studie det 

positiva sambandet mellan deliberativ undervisning och elevernas demokratiska kompetens. 

Studien visar också att en deliberativ undervisning är vanligare i skolor där majoriteten av 

eleverna kommer från hem med högutbildade föräldrar medan invandrartäta skolor och skolor 

med elever vars föräldrar har en lägre utbildning använder sig av mer deltagardemokratiska 

arbetsmetoder. Dessa tendenser konstateras, som tidigare nämnts, även i studien av 

Johansson, Brogren och Petäjä (2011) då lärare tenderar att anpassa undervisningsform och 

material utefter vilka elever de har. 

DEN DELIBERATIVA UNDERVISNINGENS EFFEKTER 

Gemensamt för alla är således att de ställer sig positiva till användandet av deliberativ 

undervisning även om vissa skiljer sig en aning i synen på vilka som bäst gynnas av denna 

undervisningsmetod. Vilka de positiva effekterna med den deliberativa metoden är råder det 

däremot större samstämmighet kring och främst lyfts att den gynnar utvecklingen av den 

demokratiska kompetensen och olika demokratiska värden. De som här sticker ut är dock 

återigen Johansson, Brogren och Petäjä (2011) då de inte lägger något värde i de olika 

metoderna. De har ej heller haft i syfte att undersöka olika undervisningsmetoders effekter 

utan istället har de haft fokus på att ge en bild av hur lärarna arbetar med demokratifostran. 

Almgrens (2006) lägger i sin studie fokus vid kunskaper om demokrati vilka hon menar utgör 

den viktigaste grunden och det är även dessa hon kommer fram till gynnas bäst av den 

deliberativa undervisningen. Detta skiljer sig en aning från studierna av Andersson och 

Ekman som istället främst diskuterar den deliberativa undervisningens positiva effekter på 

kunskaper i demokrati, det vill säga förmågan att utveckla en demokratisk kompetens. Dock 

så lyfter Andersson (2012) även fram att den deliberativa undervisningen har god inverkan 

både på kunskaper generellt samt för att utveckla demokratiska värden. 
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Andersson (2012) kommer i sin studie fram till ett flertal demokratiska värden som gynnas av 

den deliberativa undervisningen vilket i sin tur genererar att eleverna utvecklar en 

demokratisk kompetens. Bland dessa värden återfinns bland annat ökad samtalskompetens 

och mer genomtänkta åsikter, ökad tolerans samt ett större politiskt självförtroende. Ekman 

(2007) använder sig istället av två bredare underbegrepp, demokratikunskaper och politiskt 

självförtroende, i sin förståelse av demokratisk kompetens och hur den skapas. Resultatet 

visade att den deliberativa undervisningen rönte störst framgångar för de demokratiska 

kunskaperna bland de studieförberedande och flickdominerade programmen. Könsaspekten 

visade sig även vara av viss betydelse för elevernas politiska självförtroende då detta var 

mycket större hos pojkar jämfört med flickor. Även Andersson (2012) fann att den 

deliberativa undervisningen stärker olika värden hos pojkar och flickor. Bland flickor stärktes 

det politiska självförtroendet och genomtänka åsikter mest medan i de pojkdominerande 

klasserna stärktes samtalskompetens och framtida politiska deltagandet mest. 

DELTAGARDEMOKRATI 

Det deltagardemokratiska arbetet får inte hamna i skymundan enligt Ekman (2007) som ser 

elevrådet som ett av skolans viktigaste jämlikhetsfrämjande bidrag till det demokratiska 

arbetet. Elever som varit med i elevrådsarbetet, oavsett program, har ett större politiskt 

självförtroende än andra vilket i längden även leder till ett ökat politiskt intresse och vilja att 

delta i olika politiska aktiviteter. Almgren (2006) menar i sin tur att elevrådsarbetet och 

möjligheten att påverka därigenom eller att kunna byta klass inte gav några direkta effekter på 

elevernas politiska kunskaper. Till detta visade dessutom hennes studie att möjligheten till 

direkt påverkan på undervisningens utformning, schema och läromedel istället har en negativ 

effekt på elevernas kunskaper om politik och samhälle. Det nämns dock även att 

elevinflytandet kan ha andra positiva effekter som studien inte mäter, exempelvis på 

demokratiska värden som ansvar, värderingar och attityder. Därför vill hon inte helt avskriva 

deltagardemokratiska metoder trots att studien inte visade på några positiva effekter. 

Andersson (2012) tar i sin avhandling inte upp någonting om elevernas påverkansmöjligheter 

eller deltagardemokrati vilket antagligen beror på att studien endast syftade till att undersöka 

den deliberativa undervisningens effekter jämfört med en lärarcentrerad undervisning. 

Däremot kan det tänkas finnas ytterligare en förklaring till detta i resultatet som framkom i 

studien av Johansson, Brogren och Petäjä (2011) vilken visade att endast en minoritet av de 

intervjuade lärarna medvetet arbetar med deltagardemokrati. De flesta av dessa lärare ställer 
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sig dock positiva till att låta eleverna delta mer men anser att det finns hinder som står i vägen 

för att göra detta möjligt, exempelvis läroplanens tydliga innehållsdirektiv. Detta i 

kombination med ett relativt lågt intresse från eleverna gör deltagardemokratin i skolan 

problematisk. 
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KAPITEL 3. SLUTSATSER  

3.1 ANALYS 

INNEBÖRDEN AV DET DEMOKRATISKA FORSTRANSUPPDRAGET 

 

Syftet med matrisen är att ge en övergripande, om än förenklad, bild av de olika forskarnas 

fokus i sina studier samt att utgöra ett verktyg för att bättre förstå de förespråkade metoder 

som tas upp längre ner i den avslutande delen av detta avsnitt där matrisen återkommer med 

undersökningarnas resultat. Andersson (2012) som har studerat den deliberativa 

undervisningens effekter har utifrån denna matris högt deltagande men låg påverkan. Då han 

har studerat elevernas roll i undervisningen men inte tittat något på deras möjligheter samt 

betydelsen av att kunna påverka densamma. Övriga tre studier har i sin tur både hög påverkan 

och högt deltagande vilket innebär att de även har undersökt de deltagardemokratiska 

metoderna och dess effekter. 

Som gestaltat i matrisen ovan undersöker Johansson, Brogren och Petäjä (2011) samt Ekman 

(2007) och Almgren (2006) i sina studier såväl elevernas möjligheter att påverka sin 

skolsituation och innehållet i undervisningen som deras aktiva deltaganderoll i 

klassrumskontexten. Det är endast Andersson som enbart undersöker den deliberativa 

aspekten av fostransuppdraget utifrån styrdokumenten, nämligen elevernas involvering i 
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undervisningen genom diskussioner.  Med andra ord så undersöker författarna till de övriga 

tre studierna både deliberativa och deltagardemokratiska aspekter av fostransuppdraget.   

Gemensamt för studierna är att de motiverar sina undersökningar med att det finns bristfällig 

forskning inom området och att de vill undersöka hur den reella situationen ser ut i skolan. 

Fostransuppdraget i styrdokumenten är brett och svårdefinierat, vilket syns tydligt i studierna. 

Huruvida det görs en distinktion mellan vikten av byggstenarna i demokratifostran, 

demokratiska värden och demokratisk kunskap och vad begreppen innefattar förefaller svårt 

att determinera. Detta öppnar för att ovan presenterade undersökningar har utgångspunkt i 

olika delar av uppdraget, som trots det breda spektrumet går att dela upp i deltagande 

respektive påverkan, och därmed möjliggörs en analys.  

Något som går att utröna är den gemensamma hållningen att eleverna på något sätt bör ha en 

aktiv roll för att utveckla sin demokratiska kompetens. Men om det gäller att påverka 

undervisningen genom informella, eller formella förfaringssätt eller att samtala kring politiska 

frågor i klassrummet råder det delade meningar om och därmed skiljer sig forskarnas 

specifika intresseområden vid sina undersökningar.  

Likvärdighetsmålet lyfts som högst relevant i skolan vid diskussion om fostransuppdraget. 

Alla de studier vi utgår ifrån betonar vikten av att fostransuppdraget, som likt det generella 

kunskapsuppdraget ska ske på en likvärdig basis. Intressant är att Almgren och Ekman som 

har en statsvetenskaplig bakgrund lägger tonvikten gällande likvärdighet på strukturell 

segregation påverkad av bakomliggande sociala faktorer. Johansson, Brogren och Petäjä 

(2011) samt Andersson (2012) som har en mer didaktisk bakgrund utgår från skillnaderna 

mellan yrkes- och studieförberedande program. Detta ger en ytterligare dimension i frågan om 

forskningens intresse gällande fostransuppdraget, att olika forskningsbakgrund påverkar ur 

vilket perspektiv skillnader i likvärdighet undersöks. Därför kan det bli problematiskt att ge 

en heltäckande bild av hur situationen ser ut och på vilket sätt det bör arbetas med både 

fostransuppdraget och likvärdighet inom skolan.    
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FORSKARNAS METOD OCH BAKGRUND 

Vi har i detta arbete presenterat fyra olika studier om skolans demokratiska fostransuppdrag 

och vad som framkommer i dessa exempel är att det inte bara är ett svårdefinierat område 

utan även att det går att undersöka på flera olika sätt. Variationen ligger dels i studiernas 

syften och om de är gjorda med intentionen att kunna dra några generaliserande slutsatser 

alternativt om de haft för avsikt att ge en mer kvalitativ bild av läget för vidare studier.  

Almgren (2006) och Ekman (2007) har i sina studier haft en mer kvantitativ ansats och har 

analyserat data från ett stort antal respondenter för att utifrån vissa givna aspekter försöka ge 

generella förklaringar till vad som kan påverka elevernas demokratiska förmågor. Fördelen 

med denna typ av metod är just att de får ett stort urval av data att analysera och vilket också 

ger dem möjligheten att dra generella slutsatser. En nackdel med dessa metodval är däremot 

att det kan dyka upp komplikationer som de själva inte kan styra över, exempelvis bortfall av 

olika slag. Almgren (2006) hade till exempel ett flertal skolor som valde att inte delta i 

undersökningen samt respondenter som inte besvarade alla frågor vilket kan göra att resultatet 

blir aningen missvisande.  

Detta generaliserande anspråk kan varken Andersson (2012) eller Johansson, Petäjä och 

Brogren (2011) göra då utgångspunkten i deras studier är mer kvalitativt och syftet är i 

Anderssons (2012) fall att empiriskt testa användningen av en viss undervisningsmetod 

medan Johansson, Brogren och Petäjä (2011) vill lägga en grund för vidare studier. Fördelen 

med deras metodval kontra Almgren och Ekmans är att resultaten blir mer tillförlitliga då 

materialet bygger på data insamlat vid flera olika tillfällen. 

Intressant i relation till forskarnas metodval är även att titta på vilken forskarbakgrund de har 

då detta varierar en aning. Almgren respektive Ekman är båda statsvetare vilken skulle kunna 

tänkas förklara deras intresse i att även studera bakomliggande yttre faktorer och deras 

påverkan på elevernas förutsättningar för att fostras till demokratiska medborgare. Författarna 

till de övriga två studierna har alla en bakgrund inom utbildningsvetenskapen vilket även kan 

tänkas ha färgat deras val att fokusera mer på det didaktiska arbetet i skolan och undersöka 

hur olika undervisningsmetoder påverkar elevernas förmåga att utveckla en demokratisk 

kompetens. Det kan även antas att forskarnas bakgrund även har styrt ambitionen med studien 

där de båda statsvetarna strävar efter att göra en holistisk analys och dra generella slutsatser.  
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Johansson, Brogren och Petäjä samt Andersson som alla istället har en koppling till 

utbildningsvetenskapen gör i sin tur inga anspråk på att ge några övergripande förklaringar 

utan syftar främst till att ge en lite djupare bild av läget som kan utgöra en grund för vidare 

och mer omfattande studier.  

UNDERVISNINGSMETODERNAS EFFEKTER 

 

Denna matris syftar till att ge en överblick över vilka metoder som förespråkas av forskarna 

utifrån resultaten i deras studier. Som synes har det skett en del förändringar från hur de var 

placerade i matrisen över deras olika utgångspunkter. Almgren förespråkar tillsammans med 

Andersson främst den deliberativa undervisningen medan Ekman även lyfter fram fördelar 

med deltagardemokratin. Johansson, Brogren och Petäjä går däremot inte att placera ut i 

denna matris då de inte tar ställning för någon metod utan endast presenterar svaren från 

respondenterna vilkas uppfattningar skiljer sig mycket åt. 

Utifrån vårt material drar vi slutsatsen att deliberativ undervisning i huvudsak har goda 

effekter på elevers demokratiska kompetens. Hur stor positiv effekt den ger finns dock olika 

uppfattningar om och resultaten varierar. Ekman (2007) menar att yrkesförberedande 

program, speciellt pojkdominerade sådana, presterar sämre vid deliberativ undervisning i 

jämförelse med studieförberedande. Detta motsägs av Andersson (2012) som rapporterar att 
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yrkesförberedande program gynnas mest av denna typ av undervisning gällande både 

demokratisk kunskap och värden.  

Det finns flera förklaringar till varför det presenterade resultatet skiljer sig mellan forskarna. 

En hypotes kan det vara de olika metoderna som ger olika utfall, då en undersökning har 

gjorts genom surveyundersökning och en annan genom fältexperimentell studie. Det skiljer 

sig stort mellan hur många personer om undersöks, vilket även visas genom att Ekman har en 

generaliserande ambition vilket Andersson inte har. Ju fler personer som undersöks, desto 

lättare att dra generalla slutsatser. En fara med att ha en generaliseringsambition är om det 

finns för få respondenter och urvalet inte kan ses som representativt. En sådan fara ser vi i 

Ekmans undersökning. Hon har undersökt 2645 elever, vilket är knappt hälften så många som 

Almgren har gjort, och bland dessa är de studieförberedande programmen överrepresenterade. 

Därmed finns det fog för att fråga sig om det går att dra generella slutsatser kring hur 

situationen ser ut för yrkesförberedande program i den svenska skolan. Hon har samma 

ambition som Almgren, men inte alls lika många respondenter som ska kunna ses som 

representativa för alla elever på studieförberedande program. Detta gör att vi ställer oss 

kritiska till reliabiliteten i hennes slutsats att elever på yrkesförberedande program missgynnas 

av deliberativ undervisning. Även Almgren som diskuterar skolsegregation lägger, likt 

Andersson fram resultatet att alla gynnas av deliberativ undervisning, med tillägget att den 

metoden används mer i studieförberedande program än på yrkesförberedande.  

Undervisning inspirerad av deltagardemokratiska idéer möts av blandade resultat. Almgrens 

(2006) resultat visar att den har negativa effekter på demokratiska kunskaper. Hon nämner 

dock att deltagardemokrati i skolan kan tänkas ge positiva effekter på andra aspekter vilka 

hennes resultat inte mäter. Det motiveras med att deltagardemokrati bör ha någon positiv 

effekt eftersom det står inskrivet i styrdokumenten. Ekmans (2007) undersökning visar på att 

deltagardemokrati har en positiv effekt på demokratisk kompetens. Speciellt elevrådsarbete 

lyfts som mycket viktigt för jämlikhet inom demokratiskt arbete då det ökar det politiska 

självförtroendet och i förlängningen ökat politiskt intresse och deltagande för de medverkande 

oavsett vilken typ av program eleven studerar på. Huruvida detta verkligen bidrar till att skapa 

jämlikhet kan samtidigt ifrågasättas då detta endast har en positiv effekt på de som är 

delaktiga i elevrådets arbete vilket inte är möjligt för alla. Dessa borde således, utifrån 

Ekmans resultat, hamna efter sina klasskamrater i fråga om demokratisk kompetens och inte 

ges en likvärdig utbildning. 
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Johansson, Brogren och Petäjäs (2011) undersökningar av lärare ger ett tvetydigt resultat. Det 

råder ingen konsensus hos respondenterna vad som bör förespråkas inom deliberativ eller 

deltagardemokrati. Många är positiva till deltagardemokrati, men anger att det inte finns något 

större intresse hos eleverna och att läroplanens tydliga styrning försvårar det arbetet. Därmed 

påverkar eleverna i liten grad undervisningen hos respondenterna i undervisningen. Det skilde 

sig mycket mellan lärarna hur de arbetade i skolan och endast ett fåtal arbetade deliberativt. 

Som ovanstående beskrivningar pekar på skiljer sig resultaten i våra rapporter sig åt i vilken 

eller vilka typer av undervisning som bör användas för att arbeta mot målet att främja 

demokratiska medborgare. Det en rapport pekar på säger en annan emot, vilket visar på att det 

finns en svårighet i att försöka dra någon generell slutsats kring hur det demokratiska 

fostransuppdraget på bäst sätt kan förverkligas.  

3.2 SLUTSATSER 

Syftet med vår studie var att undersöka det demokratiska fostransuppdraget och dess roll i 

styrdokumenten där uppdraget har en central roll samtidigt som det kan uppfattas som det är 

relativt diffust och aldrig riktigt tydliggörs vad som framkommer. Vår avsikt var att skapa oss 

en tydligare bild av vad som egentligen innefattas i detta fostransuppdrag genom läsning av 

annan forskning på området. Resultatet i denna studie visar dock på att det även inom 

forskningen råder vissa oklarheter om hur det demokratiska fostransuppdraget bör förstås 

samt även vad som bäst främjar elevernas demokratifostran. 

Trots vissa olikheter i synen på fostransuppdraget finns det flera gemensamma nämnare hos 

alla forskare som är värda att ta upp. I styrdokumenten från Skolverket nämns främst två olika 

arbetssätt, deliberativ demokrati samt deltagardemokrati, vilka förespråkas i syfte att skapa 

demokratiska medborgare. Dessa två begrepp har även återfunnits i de studier vi har 

undersökt och uppfattningen om vad de inbegriper råder det heller inga större oenigheter om, 

även om vissa har valt att använda sig utav andra begrepp men med samma innebörd. De 

förenas även i att framhålla den deliberativa vägen som den främsta för att skapa demokratiskt 

fostrade medborgare. De har dock lite olika syn på hur detta arbetssätt bäst bör tillämpas och 

vilka som gynnas mest av denna arbetsform. Uppfattningen om deltagardemokratin i skolan 

råder det också, nästintill, konsensus kring i de studier vi har undersökt och de lyfter alla fram 

en problematik kring detta arbetssätt och att det snarare kan få motsatt effekt.  
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Den enda som redogör för några positiva effekter av deltagardemokratin är Ekman (2006) 

men det ska även tilläggas att detta arbetssätt inte fått särskilt stort utrymme i någon utav 

studierna och avsikten i någon har inte främst varit att studera detta. 

Gemensamt för forskningen vi har studerat är även synen på likvärdighet i skolan och vilka 

faktorer som påverkar elevernas förutsättningar för att utveckla en demokratisk kompetens. 

Alla har i sitt resultat kommit fram till att det finns stora brister i skolans likvärdighetsmål och 

menar att det råder stora skillnader i elevernas resultat beroende på yttre faktorer. Särskilt 

nämns betydelsen av vilket kön eleverna har, deras socioekonomiska bakgrund och då främst 

föräldrarnas utbildningsnivå. Författarna till att de undersökta studierna har i sina 

undersökningar exempelvis gjort uppdelningen mellan studieförberedande och 

yrkesförberedande program samt även om de yrkesförberedande programmen i huvudsak 

domineras av pojkar eller flickor.  

En av orsakerna till att resultaten och uppfattningarna om hur det demokratiska fostrans-

uppdraget bäst bedrivs är skillnaderna i forskarnas egna demokratiuppfattningar. Vissa har 

betonat de demokratiska värdenas betydelse för att skapa demokratisk kompetens hos 

eleverna och har således främst studerat olika metoders effekter på dessa. Andras 

demokratisyn grundar sig istället främst i demokratiska kunskaper, det vill säga kunskaper om 

demokrati, och har därav undersökt hur de olika metoderna kan bidra till att öka elevernas 

kunskaper på detta område. Likt uppfattningarna om deltagardemokrati och deliberativ 

demokrati är det dock ingen som helt förkastar det ena eller andra utan betydelsen av båda tas 

upp, även om de i första hand framhåller vikten av det ena. Ytterligare en stor orsak till att 

resultaten varierar går att finna i de olika studiernas metodval då det finns en god variation i 

dessa. Det är företrädesvis i de studier vars metoder är mest olika som också uppvisar störst 

olikheter i slutsatserna vilket indikerar att resultaten också påverkas av olika metodologiska 

val som forskarna gör. 

En förklaring till att det demokratiska fostransuppdraget i styrdokumenten är formulerat så 

brett skulle kunna vara att det faktiskt måste vara formulerat på ett sådant sätt för att det ska 

gå att tillämpa på alla skolor. Alla skolor är i sig unika och har olika förutsättningar att arbeta 

utifrån. För att de överhuvudtaget ska ha möjligheten att faktiskt arbeta med en demokratisk 

fostran, eller bedriva verksamhet överlag, måste styrdokumenten också vara formulerade på 

ett sätt som gör att de går att tillämpa på alla skolor. Detta gäller oavsett om de är belägna i 

exempelvis en storstadsförort, på landsbygden eller centralt i någon av våra större städer.  
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Det går dock även att invända mot detta och istället argumentera för att dessa otydligheter i 

styrdokumenten har en negativ effekt. Resultaten i alla de undersökta studierna visade att det 

finns stora brister i skolans arbete mot en likvärdig utbildning och det utrymme för olika sätt 

att tolka ramverket kan vara en bidragande orsak till detta då mycket ansvar lämpas över på 

de enskilda skolorna. 

3.3 UPPSATSENS BEGRÄNSNING OCH VIDARE FORSKNING 

UPPSATSENS BEGRÄNSNINGAR 

Det första vi vill nämna gällande uppsatsens begränsningar är det faktum att det är en C-

uppsats och därmed inte fullt så omfångsrik som en litteraturstudie kan önskas vara. Då den 

skrivs i en 15-poängskurs under en begränsad tid försvårar en mer omfattande analys.  

Materialet som uppsatsen har utgått ifrån är omfattande och flera tar upp ett brett innehåll. En 

svårighet var att göra avvägningar för vad som är relevant för vårt syfte och hur begränsat 

innehållet ska vara för att ge litteraturstudien substans. Det har i arbetets gång varit tvunget att 

skala bort vissa delar i litteraturen som hade kunnat vara av intresse, men möjligheten fanns 

tyvärr inte att inkludera alla de delar vi ville ha med. Detta på grund av tidigare nämnda 

begränsning i omfång och även för möjligheten att kunna ställa de olika studierna emot 

varandra på ett meningsfullt sätt.    

VIDARE FORSKNING 

Något vi upptäckte tidigt i litteratursökningen var att det finns förvånansvärt lite forskat om 

hur väl styrdokumentens förordningar uppfylls i skolan, både hur de arbetas med i skolan och 

även på vilket sätt effekterna av dem ger sig uttryck. Desto mer finns det exempelvis om 

deliberativ undervisning och hur lärare bör arbeta med diskussioner på detaljnivå i 

klassrummet. Huruvida det som styrdokumenten syftar till verkligen uppfylls finns det ett 

större kunskapsglapp inom. En orsak till det är förmodligen att fostransuppdraget är så pass 

omfattande och mångfacetterat att det blir svårt att genomföra högkvalitativ forskning kring 

det. Att från början göra antagandet att en viss metod fungerar underlättar för undersökningar 

då begrepp som demokratiska värden är oerhört svårt att värdera. Just på grund av detta finns 

det ett stort behov av att genomföra fler omfattande studier inom området.  

 



38 

 

Något som varit särskilt återkommande i vår litteratur är att det saknas kunskaper om 

deltagardemokratins reella effekter på elevers demokratiska kompetens, både gällande 

kunskaper och även värderingar. Det motstridiga resultat vi i litteraturstudien har fått påvisar 

ett problem. Det är i denna ände vi föreslår att forskningen till att börja med bör lägga sin 

tonvikt, då både formellt och informellt elevinflytande är centralt i styrdokumenten utan att 

det finns några större kunskaper kring på vilket sätt elevernas utveckling främjas.  
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